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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
ظ فقد �تب أكثر من واحد من اإلخوان عن أبي عبد هللا بن تیمیة الذي أشار إلیه الحاف ،أما �عد

 وترجمه الحافظ الذهبي وغیره، عم له، ،وهو عم للمجد ابن تیمیة جد شیخ اإلسالم ،ابن رجب
م حران الشیخ اإلمام العالمة المفتي المفسر الخطیب البارع عال :-َرِحَمُه هللاُ -وقال عنه الذهبي 

أبو القاسم  فخر الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي القاسم الخضر.: إلى أن قال.. وخطیبها.
توفي سنة  ،إلى آخر نسبه فیكون عمه. وهو والد أبي عبد هللا، الخضر هذا جد المجد بن تیمیة،

. وهو من اآلخذین عن أبي الفرج ابن الجوزي  له �تب في المذهب،و  ستمائة واثنین وعشر�ن،
 ترجمته مبسوطة في طبقات الحنابلة وغیره.ف ،المقصود أنه إذا تبین وتعین اسمه وتحدد

 ("�اب" ما: �قول الكرماني ،نقرأ في شرح الكرماني على البخاري في الباب الذي هو �غیر ترجمة
ذ�رنا و ، له من تعلق �مباحث اإل�مان) غیر مضاف، وال بدترجم في هذا الباب، وذ�ره مطلًقا 

ك وأشار إلى ذل أن مثل هذا �قول عنه أهل العلم أنه �منزلة الفصل من الباب الذي قبله، امرارً 
  الحافظ ابن حجر وغیره.

 مبا�عة لمإما لإلعالم �أن ال ذلكومناسبة بینهما، ف وال بد له من تعلق �مباحث اإل�مان،(: قال
�أن ترك  إال على ِذ�ر التوحید أول �ل شيء، إشعاًرا �أنه هو أساس األمور اإل�مانیة، أوتقع 
لمؤمنین ما القصد إلى بیان أحكام ا�شعار اإل�مان، و من التي هي  ةت داخل في المبا�عهیاالمن

هم، ، وله أ�ًضا تعلق �حب األنصار من حیث إن النقباء �انوا منومن األجر والعقاب والعف
رتباط �عني اال، بد من محبتهم، �هللا أعلم) �عتهم أثر عظیم في إعالء �لمة الدین، فالولمبا

مثل و  ،إقرار للتوحید »ا�ا�عوني على أن ال تشر�وا �اهلل شیئً «و بین هذا الباب والذي قبله ظاهر:
لتوحید ر اكأول ما ذُ ، )على ذ�ر التوحید لإلعالم �أن المبا�عة لم تقع إال إما( ما أشار الشارح:

�عني قد �مررها �ثیر من الشراح  ،ي ینص على المناسبة والمطا�قة في �ل حدیثالذ بنفي ضده.
 ا،أكثر الشراح على هذ فیها وضوح �جملونها وال یذ�رونها، �ان أما إذا ،إال عند الخفاء الشدید

 ؟ذا �قولفما. تها في �ل حدیثئفال بد من تعب لكن العیني ما ترك خانة للمناسبة والمطا�قة،
�ذا وقع: �اب، في �ل النسخ، وغالب الروا�ات بال ترجمة، وسقط عند " �اب(": �قول العیني

 األصیلي �الكلیة، فالوجه على عدمه هو أن الحدیث الذي فیه من جملة الترجمة التي قبله،
وعلى وجوده هو أنه لما ذ�ر األنصار في الباب الذي قبله أشار في هذا الباب إلى ابتداء 

صلى هللا -لسبب في تلقیبهم �األنصار؛ ألن أول ذلك �ان لیلة العقبة لما توافقوا مع النبي ا
ومن  ،نى في الموسم، وألن األبواب الماضیة �لها في أمور الدینعند عقبة مِ  -علیه وسلم

جملتها �ان حب األنصار، والنقباء �انوا منهم، ولمبا�عتهم أثر عظیم في إعالء �لمة الدین، 
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كرهم عقیب األنصار، ولما لم �كن له ترجمة على الخصوص، و�ان فیه تعلق �ما رم ذَ فال جَ 
فعل �مثل هذا في مصنفات المصنفین �قولهم: فصل �ذا �ما �ُ  "�اب"قبله؛ فصل بینهما �قوله: 

 مجرًدا. 
 فإن قلَت: أهو معرب أم ال؟ 

ال عد بتي تُ كمه حكم األسامي القلُت: �یف �كون معرً�ا واإلعراب ال �كون إال �التر�یب، و�نما ح
 .)تر�یب �عضها ببعض. فافهم

مزة "شعیب" هو ابن أبي حو. ي(قوله: "أبو الیمان" هو الحكم بن نافع الحمص: �قول الكرماني
  .القرشي. و"الزهري" هو أبو �كر بن شهاب المدني التا�عي، وقد سبق ذ�رهم

لمشهور زة، ابن عبد هللا بن عمرو، على اقوله: "أبو إدر�س عائذ هللا" بذال معجمة �عد الهم
 الخوالني الشامي، ُولد یوم حنین، وواله معاو�ة القضاء بدمشق، و�ان من ُعباد الشام

 وقرائهم، توفي سنة ثمانین. 
له  بادة" �ضم العین هو أبو الولید بن الصامت بن قیس األنصاري الخزرجي، ُروي قوله: "عُ 

نیة، وهو ا، َذكر البخاري منها ثماثً مائة وواحد وثمانون حدی -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 
. ع وثالثینًرا، توفي سنة أر�ًما جمیًال فاضًال خیِّ یأول من ولي قضاء فلسطین، و�ان طو�ًال جس

مص ثم إلى الشام قاضًیا ومعلًما، فأقام �ح -رضي هللا عنه-هه عمر قال في االستیعاب: وجَّ 
-ة وقبره بها معروف. وقیل: توفي �الرمل ،ودفن ببیت المقدسانتقل إلى فلسطین ومات بها 

  .)-وأرضاه رضي هللا عنه
 علیه صلى هللا-"، قوله: "بدًرا" هو موضع الغزوة العظمى لرسول هللا او�ان شهد بدرً (": �قول
من  ،ومن أراد المكان صرف ،علمیة وتأنیث ث،�عني من أراد البقعة أنَّ ، ر وتؤنث)، ُتذ�َّ -وسلم

ر.أر  ألنه تنتفي علة  ؛فالصرف تا�ع للتذ�یر ،وقل مثل هذا في الصرف وعدمه اد المكان ذ�َّ
، مراحل) ة(ماء معروف على نحو أر�ع ومن منع من الصرف بناه على أنه مؤنث. ،التأنیث
 أر�عة؟أم أر�ع  أر�ع؟أم أر�عة 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 .أر�ع طالب:

 . هي مؤنثو  ،ألن المراحل جمع مرحلة ؛أر�ع
 صهوشهد المشاهد �لها، و�نما خصَّ  ،میت �اسمهى بدًرا فسُ ع(من المدینة، و�ان لرجل ید

 .الغزوات)سائر لشرف غزوة بدر وفضلها على  ؛�الذ�ر
، اوقد شهد بدرً  ا،حدً شهد أُ  :�عني ما �قال و�ال فقد شهد غیرها، ي خصص �الذ�ر غزوة بدر،الذ 

وهنا هي األولى وهي  فیذ�ر أول مشاهده. ها من �اب أولى،ألن ما �عد بدأ �األولى؛إنما یُ 
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المُ -وألهل بدر مز�ة لیست لغیرهم من أصحاب النبي  األشرف. الُة والسَّ وما « :-علیِه الصَّ
 . الحدیث، »...یدر�ك لعل هللا اطلع على أهل بدر

باء منه نق هم، والمرادفر على القوم وضمینهم وعر�ظوهو النا ،(قوله: "النقباء" جمع نقیب
 ة العقبة،لیل -صلى هللا علیه وسلم-لنصرة رسول هللا  ؛البیعة ذوهم الذین تقدموا ألخ ،األنصار

: ارح�قول الش .منى، وهم اثنا عشر رجًال)�أي العقبة التي ُتنسب إلیها جمرة العقبة، وهي 
�ل  �ان �عرض نفسه على قبائل العرب في -صلى هللا علیه وسلم-(اعلم أن رسول هللا 

الوا: ق، »؟كممأال تجلسون أكل«: لا من الخزرج فقارهطً  يإذ لق ة،ا هو عند العقبمموسم، فبین
قد  او وتال علیهم القرآن، و�ان ،وعرض علیهم اإلسالم ،فدعاهم إلى هللا تعالى اجلسو فبلى، 

 هللا�ه، فقال �عضهم لبعض: قد أظل زمانُ  -صلى هللا علیه وسلم-سمعوا من الیهود أن النبي 
 .سبقن الیهود علیكم، فأجابوه�فال  ،كاإنه لذ

یهم، ف -صلى هللا علیه وسلم-، فشا أمر رسول هللا ملما انصرفوا إلى بالدهم وذ�روه لقومهو  
ول هللا فأتى في العام المقبل اثنا عشر رجًال من األنصار أحدهم عبادة بن الصامت، فلقوا رس

لى ما ع، �عني ءا�عوه بیعة النسابعقبة األولى، ف�العقبة وهي بیعة ال -صلى هللا علیه وسلم-
 ِ�اهللَِّ َشْیئًا َوال ال ُ�ْشِرْ�نَ  َعلى َأنْ  �ا َأیَُّها النَِّبيُّ ِإذا جاَءَك اْلُمْؤِمناُت ُیباِ�ْعَنكَ {قال هللا تعالى: 

 َوال َ�ْعِصیَنَك َن َأْیِدیِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ ِر�َنُه َبیْ ْفتَ اٍن �َ َ�ْسِرْقَن َوال َیْزِنیَن َوال َ�ْقُتْلَن َأْوالَدُهنَّ َوال َ�ْأِتیَن ِبُبْهت
َ َغُفورٌ  َ ِإنَّ للااَّ  . ، ثم انصرفوا} َرِحیمٌ ِفي َمْعُروٍف َفباِ�ْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر َلُهنَّ للااَّ

ه صلى هللا علی-خر سبعون رجًال منهم إلى الحج، فواعدهم رسول هللا وخرج في العام اآل
ها ِبتنا التي وعدنا فی ةیللعقبة أوسط أ�ام التشر�ق. قال �عب بن مالك: لما �انت الال -وسلم

 العقبة،حتى اجتمعنا � لنا من فرشناقل الناس من النوم تسلَّ ثأول اللیل مع قومنا، فلما است
ر �ا معش: فقال العباس ،مع عمه العباس ال غیر -صلى هللا علیه وسلم-فأتانا رسول هللا 

 وقد أبى إال وهو في منعة ونصرة من قومه وعشیرته، منا حیث علمتم، امحمدً  إن ،الخزرج
فتكلم  ه، فاتر�وه في قومالو� فإن �نتم وافین �ما وعدتم فأنتم وما تحملتم، االنقطاع إلیكم،

فأجبناه  للقرآن، افي اإلسالم تالیً  اإلى هللا مرغبً  اداعیً  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
دك یا�سط : فقلنا، »إني أ�ا�عكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم«: الفق ،لإل�مان

، »اأخرجوا إلي منكم اثني عشر نقیبً « :-صلى هللا علیه وسلم-فقال النبي  ،نبا�عك علیه
. لثانیةاوهذه بیعة العقبة  فبا�عوه، و�ان عبادة نقیب بني عوف،، امن �ل فرقة نقیبً  فأخرجنا

ا ابن هذه التي أشار إلیه، بیعة ثالثة مشهورة) -صلى هللا علیه وسلم- واعلم أن لرسول هللا
 . وذ�رها أ�ًضا صاحب السبل في ترجمة عبادة ،عبد البر
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التي  لكن لیست هذه هي، بیة تحت الشجرة)ی، وهي البیعة التي وقعت �الحدبیعة ثالثة مشهورة(
یر غ ،فهي غیر هذه ،لى والثانیة والثالثةشهد العقبة األو : ألنه �قول ؛أشار إلیها ابن عبد البر

 . بیعة الرضوان
السیل  عامة أهل الثالثة غیر مشهورة،، )وهي البیعة التي وقعت �الحدیبیة بیعة ثالثة مشهورة،(

تب وحاول �عض من � ،لكنه أثبتها ابن عبد البر وأشار إلیها ،بیعة العقبة الثالثة ال یذ�رونها،
 .وعلى �ل حال هي غیر بیعة الرضوان في �الم ابن عبد البر .افي السیر أن یوجد لها مخرجً 

 ..........  أحسن هللا إلیك طالب:
  ؟في الجزء األول من السبل

 ..........  طالب:
  ؟األول

 ..........  طالب:
 االستیعاب .......... ،ال

 ..........  طالب:
 ،ةوحدة و�عدها األلف ودال مهمل�ضم العین المهملة وتخفیف الم "بادةعن عُ (": نعم. �قول

هد وش ،�ان من نقباء األنصار ،وهو أبو الولید عبادة بن الصامت بن قیس الخزرجي السالمي
 ؟هذا الذي تر�ده، )والمشاهد �لها اوشهد بدرً  ،العقبة األولى والثانیة والثالثة

 . نعم طالب:
 أنه في األولى منها لیس فیها بیعة.

 .نعم طالب:
  ي أحضروه من �تب السیر �عضهم ذ�رها بیعة.الذ واعدة فقط.أنها فیها م

 وهي غیر البن عبد البر، او�نما ذ�رها هنا الشارح تبعً  وعلى �ل حال جل أهل السیر لم یذ�رها،
 بیعة الرضوان.

 ..........  طالب:
  ؟كیف

 ..........  طالب:
  كیف؟
 كلما قل العدد. طالب:

 .نعم
 . ......... قل الناصر طالب:

 ما فیه شك أنه �لما ما زادت الحاجة إلى الشيء �ان فضله أعظم.
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المدینة إلى مكة عند توجهه من وهي البیعة التي وقعت في الحدیبیة تحت الشجرة (: قال
فهو من  وهذه �عد الهجرة �خالف األولیین وعبادة شهدها أ�ًضا، تسمى بیعة الرضوان،
 . -رضي هللا عنه-المبا�عین في الثالث 

صا�ة لعِ لیه، �فتح الالم في �لها، أي: محیطون �ه، وااه وحولیه وحو وله: "حوله" �قال: حولَ ق
 خذین، وأُ �كسر العین المهملة: الجماعة من الناس ال واحد لها، وهو ما بین العشرة إلى األر�ع

شد تي تُ نى الشد �أنه �شد �عضهم �عًضا، ومنه العصا�ة أي الخرقة العب الذي �مْص ما من العَ إ
عصب  ، �قال:اإلحاطةب �معنى ْص ما من العَ �عضاء، و ألنه �شد األ ؛بَص على الجهة، ومنه العَ 

علق �عني مت، ها)فالن �فالن إذا أحاط �ه، وهي مبتدأ، و"حوله" منتصًبا على الظرفیة خبرُ 
 .الظرف خبر

حقیق عن ته، وأنه یرو�ه طعالم �أن المخاطبین العصا�ة، و�یان مبالغة ضب(وفائدة ذ�ره اإل 
 تدل على أن راو�ه ضبطه وأتقنه، كر وصف للراوي أو قصة في الخبر،�عني إذا ذُ ، تقان)�و 

یدل  ،وهو أحد النقباء و�سترسل في وصفه ،ا�ان شهد بدرً : �عني حینما یروي عن عبادة و�قول
ا وم ،وما �ان علیه من لباس ،اوعرًض  �ما أنه لو ذ�ر وصفه طوالً  على أنه متأكد من سماعه،

 في ضبط القصة. اال شك أن هذا له أثرً  ،كان الظرف الذي عاشه في وقت التحدیث
ال شك  حد النقباء؛ إذأوهكذا في وصفه �أنه شهد بدًرا وأنه  ،وأنه یرو�ه عن تحقیق و�تقان(

 جیح وتصحیح، إذ فضل الراوي تر فیه من ز�ادة  شعاًرا �أنه ضا�ط مع ماإفي أن في ذ�ره 
 وداللة صحتها.  ت�اارو وشرفه من مرجحات ال

ذلك والمعاهدة علیه، ُسمیت ب ةالمبا�عة على اإلسالم عبارة عن المعاقد »ي�ا�عون«قوله: 
ول ، فمن طرف رسهتشبیًها �المعاوضة المالیة، �أن �ل واحد منهما یبیع ما عنده من صاحب

ها عقد ف �أنرَّ عالثواب، ومن طرفهم التزام الطاعة، وقد تُ  وعدُ  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
 اإلمام والعهد �ما �أمر الناس �ه. 

مه ذا قدَّ أي وحدوه، وهذا هو أصل اإل�مان وأساس اإلسالم؛ فله »اال تشر�وا �اهلل شیئً «قوله: 
 . ي�النف هينه نكرة في سیاق النأل  ؛عام »اشیئً «ه، ونخواإعلى 

یر حق، عنه إذا �ان �غ ينهفإن قلَت: قتل غیر األوالد أ�ًضا م »وال تقتلوا أوالد�م«قوله: 
 ا عنه. منهی�  سفتخصیصه �الذ�ر ُمشعر �أن غیره لی

أنه لو �ان من �اب المفهومات المعتبرة المقبولة فال  وهو مردود على ،: هذا مفهوم اللفظتُ قل
وهنا هو  مخرج الغالب، األن اعتبار جمیع المفاهیم إنما هو إذا لم �كن خارجً  حكم له هنا؛

ألن الغالب  ؛صص األوالد �الذ�رخمالق، فاإلخشیة  ؛�انوا �قتلون األوالد غالًباألنهم  ؛كذلك
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لكن إذا عورض هذا  عند الجمهور المفاهیم معتبرة، ،األصل أن المفهوم معتبر، كان ذلك)
  عتد �المفهوم؟هل �ُ فالمفهوم �منطوق 

ید �م القتل للقر�ب والبعومنطوقات النصوص الدالة على تحر  ألن المنطوق �قدم علیه، ؛ال �عتد �ه
لو لم : �عني مما یذ�ر عن ابن حزم أنه قال كلها تدل على المنع من قتل غیر األوالد أ�ًضا،

أن  ما �جوز ،ا النص ذاذ�كن في بر الوالدین إال منع التأفیف لجاز قتلهما! �عني لو ما فیه إال ه
  ال؟أم لكن ما فیه ما �منع القتل! �الم سهل  أف، تقل لهما:

لكن أنت تصور المسألة ما فیها إال هذا  ،ألنهم استقر عندهم شناعة القتل ؛�قوله المسلمون 
وال  لكن القتل تحر�مه معلوم من الدین �الضرورة، وما فیه سابق علم أن القتل حرام، النص،

فالمنطوق مقدم  فالمقصود أن مثله ال �عارض �ه مفهوم، �خفى ال على خاص وال على عام،
 َ�ْغِفَر للااَُّ َلُهْم} َمرًَّة َفَلنْ  َسْبِعینَ  {اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو َال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهمْ  هوم.على المف
 لكن هذا معارض واحد وسبعین مرة أنه �غفر لهم، من مفهومه أنه لو استغفر أكثر ،]٨٠[التو�ة: 
لكن إذا  یه أنه معتبر،فالمفهوم األصل ف .]٤٨[النساء:  ُ�ْشَرَك ِ�ِه} {ِإنَّ للااََّ َال َ�ْغِفُر َأنْ  �منطوق:

وعلى هذا �كون التنصیص  ما تلغى المفاهیم �سبب هذا. او�ثیرً  لغي،عورض �ما هو أقوى منه أُ 
 .علیه خرج مخرج الغالب

تل قكثر من أ(ُخص القتل �األوالد لمعنیین؛ أحدهما: أن قتلهم هذا : الشارح �قول، )ي(التیم
 ه أكثر. ة ل�العنا د، وهو أشنع القتل. وثانیهما: أنه قتل وقطیعة رحم، فصرفُ أوهو الو  ،غیرهم
ل: بهته ته، �قاعلفظا ؛دهشهی، البهات الكذب الذي َیبهت سامعه، أي »وال تأتوا ببهتان«قوله: 

 �عني، )ذبالك :االختالق، والفر�ة :هته من شدة نكره، واالفتراءببهتاًنا إذا �ذب علیه �ما ی
 لسهلة.الكن متعود على مثل هذه الفر�ة  ،فترى علیه�ُ ، اكذب على اإلنسان وما یتأثر �ثیرً �ُ  اأحیانً 

فالمقصود ]. ١٦[النور:  {ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظیٌم} هذا بهتان: هي بها،لكن إذا جاءه طامة ودُ 
فال بد من  منه ما ال �ستطیع تحمله،لكن  ري علیه،أن الكذب منه ما یتحمله اإلنسان إذا افتُ 

  البراءة منه.
البهتان واالفتراء و  ،فتراءووصف البهتان �اال »تأتوا«طناب حیث قال: معنى اإل (فإن قلَت: ما

قلُت:  تصر على: وال تبهتوا الناس؟ق، وهال ا»بین أید�كم وأرجلكم«د واحد، وز�د علیه امن و 
  الفعل.شاعة هذا �و�ر صز�د التقر�ر وتممعناه 

ورد ی أسئلة وأجو�ة، هذه طر�قة الكرماني أنه یورد إشكاالت و�جیب علیها،، قلُت: فما معنى) إنف
 وال �شیر إلى وقد �أخذها العیني �حروفها من الكرماني نفس األسئلة، ما �ستشكل ثم �جیب علیه،

 . أنه أخذها منه
 ..........  طالب:
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كون األذ�ة توفرق بین أن  ن یتعداه إلى غیره،هو فرق بین أن �قتصر الضرر علیه و�ین أ
 للنفس، اهذا ما �سمى انتصارً  در أنه من أهل العلم من له أثر،لو قُ  لشخصه وأن تكون لوصفه،

. هذا شيء ألنه یتسبب في حرمان الناس منه، للعلم ولألثر الناتج عن هذا الشخص؛ اانتصارً 
 .أال ینتصر لنفسه فهذا لوال ،متعدٍّ لكن إذا �ان لشخصه الزم غیر 

 ..........  طالب:
�عني  فإذا �ان مسألة �الم في عرض دون العرض، ،إذا وصل إلى حد یهلك فیه شيء ال،

 .هذا یتجاوز �مكن احتماله، ًئامسألة مثًال لفق علیه تهمة أو لفق علیه شی
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

  ن أن المسلم مطالب �أن یدافع عن �ل شيء؟لكن هل تتصور  مع إمكان المدافعة،
 ..........  طالب:

 تصدى لكلأن یُ  ما له داعٍ فأما اإلنسان لشخصه  إال أن تنتهك حرمات هللا. ،هو ال ینتصر لنفسه
 ما هو �صحیح. ،نا�ح یرد علیه

 واألرجل؟  يضافته إلى األیدفما معنى إ: فإن قلتَ (
فعال ألن معظم ات؛ أل اجل �نایتان عن الذل أنفسكم، والید والرِّ قلُت: معناه ال تأتوا ببهتان من ِقب

 هو ئ: ال تنشجل �جنا�ة قولیة فیقال له: هذا �ما �سبت یداك، أو معناهتقع بهما، وقد �عاقب الرَّ 
وره �عني یز ، )ًال في ضمیرهأو ره و�قرره نه �قدِّ إراد اختالق قول فأإذا  ي ر�م؛ ألن المفتر ئمن ضما
لقاء إ، واألول �نا�ة عن لبنسان وهو القرجل من اإل واأل  يیدبین األ ذلك ما (ومنشأفي نفسه 

لغش ا ا علىنی� البهتان من تلقاء أنفسهم، والثاني عن إنشاء البهتان من دخیلة قلو�هم مب
 المبطن. 
وحینئٍذ ال بد من  ،فیقتصرون على القائل ،جرت عادة �ثیر من المصنفین حذف قال .الخطابي)

ل الرجل: معناه ال تبهتوا الناس �المعایب �فاًحا ومواجهة، وهذا �ما �قو الخطابي: قال( ذ�رها
 :تالتیمي: هذا غیر صواب من حیث إن العرب و�ن قالقال فعلت هذا بین ید�ك، أي �حضرتك. 

بتة. لألم تقل فعلته بین أرجلهم، ولم ُینقل عنهم هذا  ،فعلته بین أیدي القوم أي �حضرتهم
ًدا له األیدي، وذ�ر األرجل تأكیالمذ�ور ب؛ إذ لیس المذ�ور األرجل فقط، بل وأقول: هو صوا
 .ئ، �هللا أعلم، وهو �نا�ة عن الوقاحة)ئ مخطِ مخطِّ لوتا�ًعا لذلك، فا

المُ -وأن النبي  ذ�رنا في حدیث الكسوف،  الُة والسَّ تان ال إن الشمس والقمر آی«: قال -علیِه الصَّ
لكن ما فیه أحد زعم  هم زعموا أن الشمس تنكسف لموت عظیم،، »تهینكسفان لموت أحد وال لحیا

 . فذ�ر الحیاة �عد ذ�ر الموت إنما هو من �اب التأكید أنها تنكسف لحیاته،
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: هو �ما هو دأب السفلة من الناس، ولذلك قیل ،وخرق جلباب الحیاءوهو �نا�ة عن الوقاحة (
�عني لیس ، )قذف أهل اإلحصان، حصانأشد البهت، وحاصل هذا هو النهي عن قذف أهل اإل

المُ -من األدب النبوي ومن �قتدي �ه  الُة والسَّ  �ان فیه، �ما �سوؤه ولو اأن یواجه أحدً  -علیِه الصَّ
 مواجته في الكالم لیست من خلق اإلسالم،ف وحیث �جوز الكالم فیه في غیبته لمبرر شرعي،

إذا �ان  ،هذا شيء آخرفلتعز�ر لحاكم وشبهه اللهم إال إذا �ان من �اب ا مواجهته �ما �سوؤه،
 ( له وقصد بذلك. اتعز�رً 

و�دخل فیه الكذب  وحاصل هذا النهي عن قذف أهل اإلحصان، هو أشد البهت،: ولذلك قیل
 لفضیحة. اعلى الناس واالغتیاب لهم ورمیهم �العظائم و�ل ما یلحق بهم العار و 

 المأمور �ه،الشارع عنه، أو مشهور أي  لم ینهَ  أي َحسن، وهو ما »في معروف«قوله: 
إلى  من طاعة هللا واإلحسانعرف  ماهو اسم جامع لكل  وقال في النها�ة: أي الطاعة، وقیل:

�عني في المعروف ، إلیه ونهى عنه من المحسنات والمقبحات)و�ل ما ندب الشرع  الناس،
تباعي أأحًدا ُولي علیكم من وال تعصوني وال  :النووي: �حتمل في معنى الحدیثقال ( والمنكر،

 ، ولم»عصواتال «األتباع، ولهذا قال:  إذا ُأمرتم �المعروف، فیكون التقیید �المعروف عائًدا إلى
المُ -�قل: تعصوني، و�حتمل أنه  الُة والسَّ ا عروف تطییبً د �المأراد نفسه فقط، وقیَّ  -علیِه الصَّ

یكم في لي علوُ  اال تعصوني وال أحدً (، وف)ال �أمر إال �المعر  -علیه السالم-لنفوسهم؛ ألنه 
 .)معروف

م الیهود له، »اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد ،قاتل هللا الیهود والنصارى « وذ�رنا أن هذا نظیر: 
ارى الیهود والنص«�یف  قبر،لكن النصارى لیس لهم إال نبي واحد ولم �ُ  وقد ماتوا وقبروا، ،أنبیاء

، »اتخذوا قبور أنبیائهم وصالحیهم« یوضح ذلك الروا�ة األخرى: ؟»اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد
 ن أنبیاء الیهود أنبیاءإ :أو على ما قال �عضهم والصالحین للنصارى، ،فیكون األنبیاء للیهود

 للنصارى.
فإن قلَت: لو اقتصر  ،اتع(في آ�ة المبا� �عني قال صاحب الكشاف وهو الزمخشري ، (الكشاف)

 لمعروف؟ ال �أمر إال �ا -صلى هللا علیه وسلم-، فقد ُعلم أن رسول هللا على قوله: ال �عصینك
ب. قلُت: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق في معصیة الخالق جدیرة �غا�ة التوقي واالجتنا

نه هو أل  ؛واعلم أنه َذكر االعتقاد�ات والعملیات �لیهما، لكن اكتفى في االعتقاد�ة �التوحید
 األصل واألساس. 

ما َذكر اإلتیان �الواجبات واقتصر على ترك المنهیات؟ قلُت: لم �قتصر، حیث  مَ قلَت: فلِ فإن 
ألن هذه المبا�عة �انت  ؛ إذ العصیان مخالفة األمر، أو اقتصر»وال تعصوا في معروف«قال: 

م قدم ترك المنهیات على فعل لِ ف(فإن قلَت: : �قول، )في أوائل البعثة ولم تشرع األفعال �عدُ 
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والتخلیة �ما �قول أهل ، أمورات؟ قلُت: ألن التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي �الفضائل)الم
  العلم قبل التحلیة.

إما  لك؟ قلُت:م ترك سائر المنهیات ولم �قل مثًال: وال تقر�وا مال الیتمیم وغیر ذ(فإن قلَت: فلِ 
ادة الباقي علیه، أو لز�اكتفى �البعض لیقاس  وأخر، آ األنه في ذلك الوقت لم �كن حرامً 

 االهتمام �المذ�ورات. 
 أي ثبت على ما �ا�ع علیه، �قال بتشدید الفاء وتخفیفها.  »فمن وفي«قوله: 
 للااَِّ} ْجُرُه َعَلى{َفَقْد َوَقَع أَ كالم على سبیل التفخیم نحو قوله تعالى:  »فأجره على هللا«قوله: 

 عني� »على هللا«، أن الثواب إنما هو مستحق)]. فإن قلَت: لفظ األجر مشعر �١٠٠[النساء: 
لفظ األجر : فإن قلت(: �عني هذا اإلشكال الذي أورده �عني اللفظ �شعر بهذا، مستحق واجب،

فضل �ما هو مذهبنا،  دزلة ال مجر عت�ما هو مذهب الممشعر �أن الثواب إنما هو مستحق 
عالى تب األجر والثواب على هللا ظاهر في وجو  »على هللا«أعني معاشر أهل السنة، و�ذا لفظ 

 زال القائلین بوجوب الثواب للمطیع. تل االعهكما هو معتقد أ
 يإنما ه »على«لترتبه علیه ونحوه، ولفظة  ؛قلُت: إطالق األجر ألنه مشا�ه لألجر صورة

ن اهر؛ أل ظلمبالغة في تحقق وقوعه �الواجبات، ومحصله أن اللفظین محموالن على خالف الل
أو �حرم  ،اوجودً  امنه و�رمً  فضالً  ًئایوجب على نفسه شی -َجلَّ وَعال-�ون هللا ، )العقلیة الدالئل

 ال �عني أنه �جب علیه ما لم یوجبه على رحمة �عباده وشفقة علیهم ورأفة بهم، ًئاعلى نفسه شی
 نفسه �ما �جب على غیره.

  ..........  طالب:
  ؟كیف

 ..........  طالب:
 .جب على هللا شيءأنه ما � وغیرهم،
 ..........  طالب:

 یر�د أن ینفي مذهب المعتزلة. لكن هم ینكرون هذا، ،ما وجب هذا شيء ثانٍ 
یة والنصوص الشرعألن الدالئل العقلیة  ؛له أن اللفظین محموالن على خالف الظاهرومحّص (

ذ إأ�ًضا؛ خر الحدیث یدل علیه آدالة على أنه فضل وعلى أنه غیر واجب على هللا تعالى، و 
یه هذا ، و�ذا لم �جب علإشارة إلى أنه ال �جب علیه عقاب عاصٍ  »هو إلى هللا تعالىف« :قوله

  �عني �الفرق �عني.، لم �جب علیه ثواب مطیع أ�ًضا؛ إذ ال قائل �الفصل)
ألنه نكرة في سیاق الشرط،  ؛ا عام، ِمن للتبعیض، وشیئً »اومن أصاب من ذلك شیئً «(قوله: 

في إفادة العموم لنكرة وقعت في سیاقة، وفیة إرشاد إلى أن في لحاجب �أنه �النح ابن اصرَّ 
ینال بترك أي واحد �ان من ذلك؛ ألن معنى إنما والعقاب  ،یعماألجر إنما ینال �الوفاء �الج
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 في مسألة -َرِحَمُه هللاُ -ر شیخ اإلسالم �عني قرّ ، الوفاء اإلتیان �جمیع ما التزمه من العهد)
والمنهي  المأمور �ه ال یترتب علیه ثوا�ه إال إذا جيء �جمیع أجزائه، �ه والمنهي عنه،المأمور 

والمنهي عنه یتجه النهي إلى أفراده  �عني المأمور �ه ال یتأدى إال إذا أتي �ه �كامله، عنه،
�ا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة «: �قول و�مثل على ذلك �النكاح، ،و�عض حقائقه

ال ؟ اإن هذا األمر یتأدى �العقد أو �الوطء أو ال بد منهما جمیعً  :هل نقول هذا أمر،، »فلیتزوج
أنا وطأت من  :أو �قول أنا �ِهللا عقدت فأنا نكحت، :�قول و�ال ما تم االمتثال، ابد منهما جمیعً 

[النساء:  ُؤُ�ْم}{َوَال َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَ�ا: ما هو �صحیح. لكن المنهي عنه غیر عقد فأنا امتثلت،
 والوطء �مفرده حرام. ،العقد �مفرده حرام]، ٢٣[النساء:  {َوَأْن َتْجَمُعوا َبْیَن اْألُْخَتْیِن}]، ٢٢

 ..........  طالب:
  ؟ینأ

 ..........  طالب:
 .األن عدم االستطاعة تخرجه عن �ونه مأمورً ؛ »فأتوا ما استطعتم«، نعم

 ..........  طالب:
 .نعم

 ....... ... طالب:
 ألن شرط الوجوب القدرة واالستطاعة. ؛عدم القدرة

ي الدنیا خرة عنه �عقو�ته علیه ف(فإن قلَت: هذا ال �صح في الشرك؛ إذ ال �سقط العذاب في اآل
: عموم مات على الشرك؟ قلتُ إن  اقطعً فو هللا عنه ع�القتل وغیره، وال �صیر �فارة له، وال �

َ َال َ�ْغِفُر َأْن ُ�ْشَرَك ِ�ِه}{إِ الحدیث مخصوص �قوله تعالى:  �اإلجماع، أو و ]، ٤٨اء: [النس نَّ للااَّ
ارها لفظ ذلك إشارة إلى غیر الشرك �قر�نة الستر، فإنه �ستقیم في األفعال التي �مكن إظه

ق القلبي و�خفاؤها، وأما الشرك أي الكفر فهو من األمور الباطنة فإنه ضد اإل�مان وهو التصدی
 .وتقدم ما فیه في شرح الترجمة، على األصح)

 نعم.
ى قوله: عل فو طالطیبي: قالوا المراد منه المؤمنون خاصة؛ ألنه معقال ( :-َرِحَمُه هللاُ -�قول 

من «، تقدیره: ومن أصاب منكم أیها المؤمنون »منكم«لقوله:  ؛وهو خاص �ه »فمن وفي«
امة، وهو عقو�ة ألجل ذلك في القیأي أقیم الحد علیه، لم �كن له  »ا فعوقب في الدنیاذلك شیئً 
 »منكم«لترتیب ما �عدها على ما قبلها، والضمیر في  »فمن وفي«ألن الفاء في:  ؛ضعیف

 للعصا�ة المعهودة، فكیف �خصص الشرك �الغیر؟ 
 ا}{َوَال ُ�ْشِرْك ِ�ِعَباَدِة َر�ِِّه َأَحدً فالصحیح أن المراد �الشرك الر�اء؛ ألنه الشرك الخفي، قال تعالى: 

 يا ما �ان. وأقول: ُعرف الشارع �قتضا أ�� أي شر�ً  »شیًئا«]، و�دل علیه تنكیر ١١٠[الكهف: 
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أن لفظ الشرك عند اإلطالق ُ�حمل على مقابل التوحید، سیما في أوائل البعثة و�ثرة عبدة 
 األصنام. 

في ب م حتى ال �عاقَ ث، أي �سقط عنه األ »كفارة له«أي فالعقاب أي الحد  »فهو«قوله: 
ومنهم من  استدالًال بهذا الحدیث، ؛(ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود �فارات: ثم قال، اآلخرة)
ال أدري «: قال -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -َرِضَي ُهللا عنهُ -لما روى أبو هر�رة  ؛توقف

لم ثم �ع فلم ،قبل حدیث عبادةأن حدیث أبي هر�رة قد �كون : والجواب، »الحدود �فارة أم ال؟
 علم �عد ذلك؛ قاله النووي في شرح مسلم. 

 وأن ،وتقدم ما في هذا الكالم من مناقشة للحافظ ابن حجر، أي حكمه) »فهو إلى هللا«قوله: 
لكن �یف  اه من صحابي متقدم اإلسالم،لكن ال �منع أن �كون تلقَّ  أبي هر�رة أسلم �عد ذلك،

ال أدري «: �عني أبو هر�رة یروي حدیث ؟نسوخوهو م ،�سوقه أبو هر�رة مع أنه استقر غیره
 ي عندنا الذي قالهالجواب الذ وهذا الحدیث نص على أن الحدود �فارات؟، »؟الحدود �فارة أم ال

 ؛لكذفلم �علم ثم علم �عد  ،والجواب أن حدیث أبي هر�رة قد �كون قبل حدیث عبادة(: النووي 
رة ن أ�ا هر�رة ما سمعه مباشإ قیل مثل هذا: في �ثیر من القضا�ا، )قاله النووي في شرح مسلم

المُ -من النبي  الُة والسَّ  كن مثل هذال، ااه بواسطة من أسلم وسمع الخبر قد�مً و�نما تلقَّ  -علیِه الصَّ
ة إن حدیث عباد :أو �قال الخبر المنسوخ یتلقاه أبو هر�رة بواسطة ثم یلقیه �ما هو وهو منسوخ،

 ؟خفي على أبي هر�رة فساقه
هل أاعلم أن مذهب ثم . أي حكمه من األجر والعقاب مفوض إلى هللا »فهو إلى هللا«له: (قو 

رة، و�ن السنة أن من ارتكب �بیرة ومات قبل التو�ة إن شاء هللا عفا عنه و�دخله الجنة أول م
�ة ال مات �غیر تو  افي النار ثم یدخله الجنة، وقالت المعتزلة: صاحب الكبیرة إذ هشاء عذ�

لتو�ة ر قبل ائألنهم یوجبون العقاب على الكبا ؛ه و�خلد في النار، وهذا دلیل علیهمعن�عفى 
  .عنها �عدها ووالعف

 ال من وردإالطیبي: وفیه أ�ًضا إشارة إلى أنه ال تجوز الشهادة �الجنة وال �النار ألحد �عینه 
 .)-رضي هللا عنهم-فیه النص �العشرة المبشرة وغیرهم 

 هل یوجد مانع أن یروي الراوي ..........  ك،طالب: أحسن هللا إلی
 .إذا خفي علیه أو علم أن الحجة قامت بروا�ة غیره إذا خفي علیه نسخه،

 نعم. 
 ..........  طالب:

  ؟أیهم
 ..........  طالب:
 ثبت. ثبت،
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 ..........  طالب:
  ؟ي منعهما الذ ،خطب وانتهى ال،

 ..........  طالب:
ا لكن إذ ،نع من أي الواجبات�ما إذا مُ  ،هذا معروففعن قدرته و�رادته  اإذا وجد ما �منع خارجً 

 ذ ما أمر هللا �ه.تیسرت له األسباب وال نفَّ 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 .نعم
 ..........  طالب:

 .ال مفهوم له ا�اشفً  ا�عني �صیر وصفً 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 أمور الدنیا ما فیها معصیة. ال هذا ما فیه معصیة،
 ..........  طالب:

 المعصیة فیما فیه إثم.
 .ننهي الحدیثأم إن �ان عند العیني شيء  نرى 

 �عني فیه شيء من التفصیل لبعض المسائل. 
 .نحتاج إلى وقت

 .لعل ما سمعناه من الشروح السا�قة فیه �فا�ة لشرح هذا الحدیث 
 .وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین �هللا أعلم،

  ؟ومئذ�أن الكفارات لم تكن نزلت ی -َرِضَي ُهللا عنهُ -هل نجیب على حدیث أبي هر�رة : �قول
جیب هل ن وأبو هر�رة أسلم عام خیبر سنة سبع، ،ما نزلت یومئذ و�وم وجودها في العقبة كیف

�عني  ؟اذام�فارات  ؟�أن الكفارات لم تكن نزلت یومئذ -َرِضَي ُهللا عنهُ -على حدیث أبي هر�رة 
  .هذا الكالم ما هو �صحیح ؟الحدود
 ..........  طالب:

حتى لو ثبت  مع أن �عضهم ال یثبته، �عني حینما أجاب أهل العلم عن حدیث أبي هر�رة، ال،
ال �كون  وال �عارض �ه حدیث ،وأردنا الترجیح ال شك أن ما في الصحیحین أصح وأرجح وأولى

 .في الصحیحین
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علیِه -إن أ�ا هر�رة تلقاه ممن سمعه من النبي : على �ل حال األجو�ة على فرض ثبوته أن �قال
المُ  الُة والسَّ  .في أول األمر -الصَّ

 ..........  طالب:
 تكلموا فیه.نعم، 
ب واتفق معه على أن یذهب للبنك و�طل �اسم رجل آخر، ،رجل حول سیارته �اسم آخر: �قول

بنك و�أخذ المبلغ الذي دفعه ال ،منهم أن �شتروها لهم و�بیعوها على الرجل األول �أقساط
  ؟للرجل التالي

ة اآلن �حول االستمار  ،-َجلَّ وَعال-هذا عبث وتحایل على ما حرم هللا  هذا تالعب في األحكام،
هذا ال  تر�ها له؟لیش ؛ثم یذهب إلى البنك ،ثم یتفق مع هذا الرجل ،قبل أن یبیعها على البنك

 .�جوز �حال
  هذا �سأل عن طبعة �شار عواد معروف للموطأ اإلمام مالك؟

 �عني أفضل من محمد فؤاد عبد الباقي. طبعته جیدة،
كثیر من اإلخوان �سألون عن األوضاع الدائرة في البلدان المجاورة في مصر وسور�ا والیمن 

  ولیبیا؟
یه إلصدار حكم دقیق تبرأ �ه الذمة و�ترتب عل ا�عد �افیً  هذه أمور قد ال �كون التصور عنها لمن

نهم �حیث أما من �ُعد ع د،جد من تبرأ الذمة بتقلیده من أهل تلك البالد فلیقلَّ لكن إذا وُ  ،سفك دماء
زهق بها أرواح من شخص ال یتبین حقیقة و�لمة واحدة قد تُ  ال �عرف أوضاعهم وال ظروفهم،

نعم حرمة القتل ال . نا ال أستطیع أن أتكلم في هذه الموضوعاتفي مثل هذه الظروف أ األمر،
ذا إ إذا �غى، قتل؟لكن یبقى أنه متى �ُ  أن قتل المسلم حرام.: �ل مسلم �عتقد ذلك أحد �شك فیها،

  �ل شيء له حدوده وضوا�طه وشروطه وقواعد الشرعیة. إلى آخره،... إذا فعل اعتدى،
ومثل ما  ،إلصدار الحكم الشرعي الدقیق إلى تصور �افٍ  وعلى �ل حال مثل هذه األمور تحتاج

 اورعً و  وعمالً  اإذا �ان من أهل العلم من تبرأ الذمة بتقلیده علمً  في مناسبات �ثیرة: اقلنا مرارً 
لتي بها �ثیر من األمور ا ال سیما وأن األمور �حتفّ  وأما �النسبة للبعید فالتصور �اٍف  فلیقلد.
  مشكلة. ؟ووسائل اإلعالم بید من ما �قال في وسائل اإلعالم،�عض الناس �عتمد  تخفى.

 ،-َجلَّ وَعال-فعلى اإلنسان أن یتقي هللا  و�عض الناس �عتمد على تحلیالت تقودها أهواء.
 اإلنسان قد یلقي �فتوى ال یلقي لها �اًال  من أعان على قتل مسلم ولو �شطر �لمة، :و�ستحضر

ثم �عد ذلك في النها�ة  ،عرف أوله من آخرهزاع طو�ل ال �ُ بها في خضم أحداث وغمار ن و�لقي
 .إذا احتدمت األمور وحمي الوطیس ندم والت ساعة مندم

 ..........  طالب:
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واألخذ  ،مزاحمة األخیار لألشرار معروف �الم أهل العلم في مسألة المزاحمة، على �ل حال:
جد مع ولو وُ  ،العلم من یراه و�زاحم من أهل لتخفیف الشر على المسلمین، ؛�شيء من هذا األمر

هذا منهج معروف عند أهل . لكن ما یتحقق من المصالح أكثر مخالفات، تجدولو وُ  ،ذلك دخن
ودخول المجالس  ،ودخول البرلمانات ،ودخول المجامع ،و�فتى �ه عند �ثیر من الناس ،العلم

للمصالح الراجحة  ان �سبً لك التي قد �مرر من طر�قها �عض األمور التي ال �جوز تمر�رها،
  �قولون �مثل هذا.

ال �مكن أن �مر عن طر�قي وال عن طر�ق من أفتیه  �قول: ،ومن أهل العلم من هو صاحب تحرٍّ 
ومر مسألة محرمة أجیزت  ،لو حقق مائة مصلحة ولو غلبت، ،ولو �ثرت المصالح ،شيء محرم

فضل وفي مثل هذه الحال تُ  غیره، أهم ما على اإلنسان نجاته وال علیه من: �قول ه.من طر�ق
  العزلة على هذا القول.

: ومن أهل العلم حتى ممن نعرف من أهل العلم والعمل �قولون  وال شك أن المسألة اجتهاد�ة،
ن موقفوا في وجه �ثیر  ،وخذوا للمظلوم حقه من الظالم ،وزاحموا األشرار ،ادخلوا في البرلمانات
األخیار من �عض من دخل  رأینا�عني  ا له رصید من الواقع،وال شك أن هذ الشرور والمنكرات،

و�قر عن طر�قه  هذا اإلشكال، لكن اإلشكال في �ونه �مر عن طر�قه شيء محرم، صار له أثر،
ف األمور مائة �المائة وهو واحد من مجموعة والمسألة ألنه ال �ستطیع أن ینظِّ  شيء محرم؛

: سده من هذا الباب ر�ح �قول �أتیكأنه ما دام  ،وأنا میلي إلى طر�قة أهل التحري . تصو�ت
 .ال �مر من عندك ما حرم هللا مهما �ثرت المصالح ح،واستر 
 نعم. 

 ..........  طالب:
سألوه  ،ن فقهاء ومحدثون و علماء شرعی في فتاوى الشیخ محمد رشید رضا سأله علماء من الهند،

إذا : فقال ؟والقانون قانون بر�طاني ،عن حكم الدخول في القضاء في ظل االحتالل البر�طاني
و�ستخرج �عض حقوقهم فهو أحسن من ال  ،ف على المسلمینكان وجود�م في هذا المرفق �خفِّ 

ألن هذا ما له  وال شك أن مثل هذا فیه سعة في الخطو،. أحسن من ضیاع جمیع الحقوق  شيء،
 قبل.ي ال �مكن أن �ُ والحد الذ ،قبلالحد الفاصل الذي �مكن أن �ُ  ماما تدري  نها�ة،
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

ا، ال، �عني مثل الخروج في  نعم، عندهم وعند غیرهم، إذا قلنا مثل هذا جرى على أمور �ثیرة جد�
و�قحم نفسه في  ما �جیئون للمساجد، اأخاطب ناسً : أنا أزاحم الشر و �عض الناس �قول القنوات،

أنا صوتي  ال،: �قول وفیها شهوات، ،وفیها الشبهات ،وفیها الحرام ،حاللقنوات خلیط فیها ال
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المُ -والرسول  �صل، الُة والسَّ و�ثیر من الناس  في مجامعهم ومجالسهم، اغشى قر�شً  -علیِه الصَّ
اكتسبت ، �ِهللا الشیخ الفالني �طلع في القناة الفالنیة فإذا قالوا: نظیفة ما فیها آالت،من بیوتهم 

هذه قناة �طلع فیها المشا�خ وأهل  قال: .وغرر �ه أناس واشتروها واقتنوها یة من طلوعه،الشرع
ون أنهم �خاطبون �عض ما یدر  مع الغفلة الشدیدة من عامة الناس عن خفا�ا األمور، العلم،

�ِهللا ما دام المشا�خ : �عني �صل الحد إلى امرأة تقول ما یدر�ون حقائق األمور، نیالمغفلین الذ
الشیخ فالن الساعة ثنتین البارحة �إذاعة  بز�ن ما سهروا، لیسلو السهر  أسهر،سأنا فسهرون �

 م له ساعات! ئالقرآن! عادة أنه نا
وهم إن �ان عندهم حاجز قوي دون هذه الشرور ذابت �سبب  فمثل هؤالء یتغررون �مثل هؤالء.

ألزم ما  مالكن  نكر ذلك.نحن ال ن ،�خفف الشر ،نعم ؟خروج �عض من یدعي أنه �خفف الشر
 ألزم ما على اإلنسان نجاة نفسه. ؟على اإلنسان

 ..........  طالب:
 �یفندعوهم �یف  أناس ما �حضرون المساجد، �قول لك: هم دعواهم لها شيء من الواقع، ال،

المُ -والرسول  نخاطبهم؟ الُة والسَّ ذهب إلى مجتمعات قر�ش وهم یزاولون شر�هم  -علیِه الصَّ
 .هم إلى اإلسالمودعا

 ..........  طالب:
 .ن دو موجو هم  وما فیهم قلة �عد، غیري یلقون من �فتیهم،ف و�ال على �ل حال أنا رأیي أنا الحزم،

 .اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
 
 


